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Adoptarea concluziilor Consiliului

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor proiectul de concluzii ale Consiliului privind „O mai 

bună legiferare”, pregătit de Comitetul Reprezentanților Permanenți în cadrul reuniunilor sale din 

13 și din 25 noiembrie 2009.  Comisia își menține o rezervă, astfel cum se precizează în nota de 

subsol 1. 

Consiliul Competitivitate este invitat să soluționeze chestiunea restantă și să adopte concluziile cu 

ocazia reuniunii sale din 3-4 decembrie 2009. 

________________



16111/09 SM/ao 2
ANEXĂ DG C 1A RO

ANEXĂ

Proiect de concluzii ale Consiliului privind o mai bună legiferare
în vederea adoptării în cadrul reuniunii Consiliului Competitivitate din 3-4 decembrie 

2009

CONSILIUL

1. ÎȘI EXPRIMĂ CONVINGEREA că o mai bună legiferare va fi în continuare un factor-cheie 

pentru a consolida competitivitatea întreprinderilor - în special a microîntreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii - și pentru a crea o creștere economică și o ocupare a forței de 

muncă durabile;

2. REAFIRMĂ că o mai bună legiferare înseamnă un mai bun proces de elaborare a politicilor și 

de legiferare, un proces de creare a unui cadru legislativ mai bun pentru întreprinderi, cetățeni 

și administrațiile publice, precum și a unei piețe interne funcționale, respectând totodată 

acquis-ul comunitar și principiile subsidiarității și proporționalității;

3. RECUNOAȘTE realizarea unor progrese importante atât la nivelul UE, cât și al statelor 

membre în ceea ce privește avansarea programului pentru o mai bună legiferare;

SUBLINIAZĂ, totuși, că este necesar să se depună eforturi suplimentare și că un progres 

continuu necesită responsabilitate și angajament comune ale tuturor părților implicate;

SUBLINIAZĂ necesitatea de a conferi principiilor unei mai bune legiferări un rol central în 

cadrul proceselor lor decizionale în instituțiile UE, precum și în statele membre, la toate 

nivelurile;

EVALUĂRILE IMPACTULUI

4. SUBLINIAZĂ că este necesară ameliorarea utilizării evaluărilor impactului de către 

instituțiile UE, precum și a prezentării și a calității evaluărilor pentru a permite un mai bun 

proces decizional bazat pe date și o legislație de înalt nivel calitativ; RECUNOAȘTE 

importanța de a se sublinia impactul modificărilor de fond aduse propunerilor legislative în 

cadrul procesului de negociere, după caz, în conformitate cu Abordarea comună 

interinstituțională a evaluării impactului; SALUTĂ activitatea depusă de
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Comitetul de evaluare a impactului din cadrul Comisiei în vederea ameliorării calității 

evaluărilor impactului  în conformitate cu orientările Comisiei privind evaluarea impactului;

IA NOTĂ cu interes de inițiativa Curții de Conturi Europene de a evalua sistemul de evaluare 

a impactului; CONSIDERĂ că sunt posibile ameliorări în ceea ce privește, inter alia, 

evaluarea opțiunilor strategice alternative, a transparenței și a cuantificării sarcinilor 

administrative, precum și a altor costuri și beneficii; SOLICITĂ evaluări ale impactului 

pentru toate viitoarele propuneri importante prezentate în cadrul programului de acțiune 

pentru reducerea sarcinilor administrative în UE;

5. INVITĂ COMISIA să amelioreze în continuare utilizarea și calitatea evaluărilor impactului;

6. SE ANGAJEAZĂ să țină seama pe deplin de evaluările impactului realizate de Comisie, 

inclusiv de avizele Comitetului de evaluare a impactului, în cadrul examinării propunerilor 

legislative;

7. INVITĂ statele membre să dezvolte sistemele de evaluare a impactului în conformitate cu 

contextul lor național, inclusiv prin asigurarea unei formări privind modul de utilizare a 

evaluărilor impactului pentru funcționarii lor publici;

REDUCEREA SARCINILOR ADMINISTRATIVE ȘI SIMPLIFICARE

8. INVITĂ la eforturi comune consolidate din partea instituțiilor UE și a statelor membre privind 

atingerea obiectivului convenit de reducere a sarcinilor administrative pentru mediul de 

afaceri generate de legislația UE cu 25% până în 2012 și vizând obținerea unui impact asupra 

mediului de afaceri până la sfârșitul lui 2010; REITEREAZĂ că progresul în materie de 

reducere a sarcinii administrative ar fi subminat de costuri administrative suplimentare care ar 

rezulta din noi propuneri legislative; SALUTĂ Comunicarea Comisiei privind programul de 

acțiune pentru reducerea sarcinii administrative în UE, care cuprinde planuri de reducere 

sectorială și acțiuni noi [COM (2009) 544 final], precum și progresele înregistrate până în 

prezent de Comisie în prezentarea de propuneri de reducere; CONSIDERĂ că sunt necesare 

mai multe progrese în ceea ce privește adoptarea propunerilor de simplificare în cadrul

procedurii de codecizie;
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9. INVITĂ COMISIA:

- să se asigure că evaluările impactului analizează sarcinile administrative în detaliu, cât 

mai precis posibil în termeni cantitativi, în vederea evitării tuturor sarcinilor inutile;

- să ia în considerare faptul că măsurile de reducere nu ar trebui să transfere sarcini 

administrative excesive asupra administrațiilor publice;

- să monitorizeze îndeaproape progresele realizate în reducerea sarcinilor administrative, 

să asocieze întreprinderile prin elaborarea unor teste la fața locului (,,reality checks”) 

privind efectele măsurilor de reducere și să raporteze anual Consiliului European de 

primăvară cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de reducere, precum și cu privire 

la modificări importante în ceea ce privește sarcinile administrative;

- să inițieze măsuri de reducere suplimentare, ori de câte ori este necesar [în vederea 

îndeplinirii obiectivului stabilit]1 și să identifice în continuare noi propuneri de 

simplificare a legislației UE;

- să pună în aplicare planurile de reducere sectorială menționate în comunicarea Comisiei 

menționată anterior, să monitorizeze rezultatele și să emită un raport anual;

10. SE ANGAJEAZĂ ȘI INVITĂ PARLEMENTUL EUROPEAN să evite în general adăugarea 

de sarcini administrative inutile în cadrul propunerilor legislative;

11. INVITĂ STATELE MEMBRE să reducă în continuare sarcinile administrative, să simplifice 

legislația proprie și să amelioreze schimbul de bune practici;

CONSULTARE ȘI ACCESUL LA LEGISLAȚIE

12. SUBLINIAZĂ necesitatea unei consultări prealabile și în timp util, prin folosirea unor metode 

adecvate, inclusiv consultarea online, în ansamblul ciclului decizional, în vederea sporirii 

calității reglementării; REAFIRMĂ importanța ameliorării accesului la legislație și 

necesitatea folosirii unui limbaj clar și simplu pentru a facilita respectarea cadrului de 

legiferare;

13. INVITĂ COMISIA să ia în considerare, în colaborare cu alte instituții ale UE, alte moduri de 

facilitare a accesului la legislație al întreprinderilor și cetățenilor și SOLICITĂ Comisiei să 

raporteze, în cadrul actualului cadru de raportare, cu privire la realizările importante 

înregistrate în această privință;

  
1 Comisia: rezervă; solicită eliminarea cuvintelor cuprinse între paranteze pătrate. 
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VIITORUL PROGRAM PENTRU O MAI BUNĂ LEGIFERARE

14. SUBLINIAZĂ că este necesară luarea unor măsuri concrete în curând menite să pregătească 

terenul pentru viitorul program pentru o mai bună legiferare și un cadru de legiferare optim;

RECUNOAȘTE că s-ar putea dovedi necesare noi soluții pentru abordarea viitoarelor 

provocări și IA NOTĂ cu interes de contribuțiile diferitelor state membre și părți interesate, 

transmise deja, cu privire la un program pentru o mai bună legiferare din 2010 mai departe;

DIN ACEASTĂ PERSPECTIVĂ, CONSILIUL

15. INVITĂ la o asumare a responsabilității politice sporită în ceea ce privește programul pentru 

o mai bună legiferare în UE și o schimbare culturală pozitivă pe termen lung în materie de 

atitudini față de principiile unei mai bune legiferări în rândul celor implicați în procesele 

decizionale, la o mai bună utilizare a documentelor pregătitoare de strategie, o formare mai 

aprofundată oferită autorităților de reglementare și altor funcționari publici, o mai bună 

comunicare, o utilizare ameliorată a consultării părților interesate în cadrul proceselor 

decizionale și o mai bună utilizare a principiului „a gândi mai întâi la scară mică” ca principiu 

director;

16. SUBLINIAZĂ necesitatea unei alocări și a unei utilizări a resurselor eficiente pentru 

efectuarea evaluărilor impactului; CONSIDERĂ că evaluările care reflectă impactul potențial 

ale modificărilor de fond aduse de instituții propunerilor legislative în cursul procedurii de 

codecizie ar asigura un mai bun proces decizional bazat pe date și ar fi util pentru toate părțile 

implicate la nivelul UE și în statele membre în cadrul transpunerii actelor juridice ale UE în 

dreptul național; SALUTĂ asistența oferită deja de Comisie pentru a încerca să se asigure că 

evaluările impactului anticipă într-un mod mai eficient chestiunile care pot fi ridicate de către 

Consiliu sau Parlament și, de asemenea, pentru a lua în considerare alte modalități adecvate 

de a facilita evaluările impactului în cursul procedurii de codecizie; RECUNOAȘTE 

necesitatea revizuirii Abordării comune interinstituționale a evaluării impactului, inter alia în 

vederea găsirii unui mod practic de gestionare a modificărilor de fond în cursul procedurii de 

codecizie;

17. SUBLINIAZĂ că, alături de importanța unei utilizări îmbunătățite a actualelor instrumente 

privind o mai bună legiferare, ar trebui să fie luate în considerare în mod permanent 

necesitatea unor noi instrumente și o mai bună utilizare a serviciilor electronice de 

administrație în cadrul activității consacrate unei mai bune legiferări;
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18. CONSIDERĂ că o mai bună legiferare trebuie să se bazeze pe o abordare cuprinzătoare care 

poate include pe viitor, după caz, noi stimulente, indicatori și obiective care să țină seama și 

de aspectele legate de sarcinile în materie de legiferare, altele decât doar cele administrative, 

precum costurile legate de conformitate și percepțiile efectelor pe care le au cerințele de 

reglementare; RECUNOAȘTE, de asemenea, necesitatea de a lua în considerare aspectele 

legate de transpunere, punere în aplicare și implementare ale cerințelor de reglementare și 

costurile generate de activitățile transfrontaliere; RECUNOAȘTE, în același timp, importanța 

de a menține activitatea legată de o mai bună legiferare ușor de administrat și ușor de utilizat;

19. INVITĂ INSTITUȚIILE UE ȘI STATELE MEMBRE:

- să identifice modalități de evaluare efectivă a actualelor instrumente, structuri și 

activități efectuate pentru a crea un mediu de reglementare mai bun la nivelul UE;

- să amelioreze comunicarea cu grupurile consultative existente și să ia în considerare 

consolidarea acestora, precum și să utilizeze mai eficient actualele structuri, ținând 

seama totodată de viitoare nevoi posibile, precum alte forme de cooperare la nivelul UE 

și cu experții naționali în materie de legiferare, privind o coordonare, o consiliere și o 

contribuție mai eficiente;

20. INVITĂ COMISIA:

- să asigure o consultare efectivă cu părțile interesate în cadrul elaborării evaluărilor 

impactului și să ia în considerare mai multe opțiuni strategice posibile, alternative, în 

ceea ce privește atât conținutul, cât și tipul de măsuri, și să efectueze evaluări ale 

impactului de înalt nivel, consacrate în special unor inițiative strategice esențiale;

- să extindă utilizarea evaluărilor ex-post ale actualelor texte legislative pertinente și să ia 

în considerare un mod de a lega respectivele evaluări de evaluările impactului într-un 

mod mai sistematic;

- să ia în considerare extinderea perioadei minime de consultare a părților interesate la 12 

săptămâni, prevăzând excepții, acolo unde este cazul; 
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- să identifice modalități pentru a garanta o contribuție mai eficientă din partea părților 

interesate - în special a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii - și să 

elaboreze teste la fața locului (,,reality checks”) în privința măsurilor preconizate sau 

întreprinse;

- să ia în considerare contribuția statelor membre și a părților interesate și să prezinte 

moduri de a dezvolta actuala activitate privind reducerea și simplificarea sarcinilor 

administrative și moduri de a dezvolta viitorul program pentru o mai bună legiferare și 

un cadru de legiferare optim din 2010 mai departe.

____________


